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Anotace 
Tématem této bakalářské práce je motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci. 

Práci tvoří dva celky, teoretická a praktická část. Teoretická část se zaměřuje na personální 
management, teorie motivace, motivaci a odměňování zaměstnanců. Praktická část se 
zabývá stavem systému motivace ve firmě Pittsburgh Corning ČR s.r.o. Informace poskytl 
management firmy a provedený dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci společnosti. 
Závěrečná část obsahuje zhodnocení stavu motivačního systému společnosti a dále návrhy 
a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení situace a větší motivaci zaměstnanců v době 
ekonomické krize. 
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Summary 

The topic of this Thesis is motivation of employees in a chosen organisation. The 
Thesis is composed of two units - theoretical and practical part. The theoretical part 
focuses on personal management, theory of motivation, motivation and remuneration of 
employees. The practical part deals with the condition of motivation system in the 
company Pittsburgh Corning ČR s.r.o. The information was acquired from the company 
management and questionnaire survey executed among company employees. The final part 
includes the evaluation of the condition of the motivation system in the company and 
further suggestions and recommendations that could lead to improvement of the situation 
and greater motivation of employees during the economic crisis. 
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1 Úvod  

Tématem mé bakalářské práce je Motivace zaměstnanců ve výrobně obchodní 
společnosti v době krize. 

Vedení a motivace zaměstnanců ať už ve výrobní sféře, nebo ve státním sektoru 
je důležitou součástí každodenního pracovního úsilí managementu a to od nejvyššího 
vedení až po posledního mistra, nebo vedoucího skupiny. Cílem každé úspěšné společnosti 
je přilákat ty nejlepší zaměstnance a udržet jejich loajalitu, spokojenost a motivaci. V době 
krize pomáhá dobře zvolený systém odměňování pracovníků napnout jejich síly a úspěšně 
těžké časy zvládnout. Zvýšení motivace a úspory jsou hlavními úkoly personalistů. V mé 
práci jsem se zaměřil na způsoby a systémy vedení zaměstnanců, což jsou různé metody 
uspořádání managementu, na jejich motivaci, kde jsou probrány hodnotové žebříčky 
pracovníků a jakými stimuly je možné pracovníky motivovat k lepší a kvalitnější práci. 
V neposlední řadě je také odměňování, které jde ruku v ruce s motivací a nevětší roli hrají 
finance, nebo bonusové balíčky pro zaměstnance.  

V praktické části mé práce jsem se pokusil o analýzu současného stavu motivace 
ve společnosti, o jeho mzdovém systému, odměnách a ostatních zaměstnaneckých 
výhodách, které společnost uplatňuje. K průzkumu názorů zaměstnanců jsem zvolil 
dotazníkovou metodu 

Sestavil jsem dotazník, který obsahuje otázky týkající se pracovní činnosti, 
spokojenosti zaměstnanců, jejich představ motivace a odměňování. Tento dotazník 
byl předložen pracovníkům výrobně obchodní společnosti jménem Pittsburgh Corning ČR 
s.r.o. se sídlem v Průmyslové zóně IP Verne v Klášterci nad Ohří.  Zaměstnancům bylo 
položeno celkem 26 otázek, na které odpovídali označením odpovědi dle svých představ 
a svého cítění situace ve firmě s pojetím k celkové situaci ve společnosti a celosvětové 
ekonomické krizi. 

V závěru práce je anketa vyhodnocena, její výsledky zhodnoceny. Na základě 
všeobecných mnoha desetiletími vylepšených navrženy možnosti, jak zlepšit situaci 
v myšlení zaměstnanců, aby došlo k lepší motivaci a zvýšení jejich pracovní výkonnosti 
a spokojenosti. 

Mojí snahou je shrnutí desetiletí vývoje teorie managementu a aplikovat do praxe 
tím, že zjistím stav motivačního systému určité společnosti a po jeho analýze použít 
poznatky získané studiem k navrhnutí opatření na jeho zlepšení. 



František Švandrlík: Motivace zaměstnanců 

2010 2

2 Personální management ve výrobně obchodní společnosti 

Slovo management bylo převzaté z angličtiny a do češtiny se dá přeložit jako 
řízení, nebo vedení. Za management můžeme považovat systematický a soustavný proces 
uvnitř organizace, který vede k dosažení stanovených cílů, nejčastěji zisku. Zakládá 
na tom, že zaměstnanci jsou především lidé a nemělo by se s nimi tedy zacházet jako 
se zbožím. Je to také odchýlení se od jednoduchého osobního přístupu k zaměstnancům, 
čímž se předchází potencionálním problémům. Základní hypotéza této teorie je, že lidé 
prostě nejsou stroje, což by měla být také hlavní částí filozofie firmy. Proto je potřeba 
přijímat zaměstnance do manažerských funkcí na základě mnohaoborových zkoušek 
(psychologie, sociologie apod.).[2] 

2.1 Historie managementu 

V první etapě probíhající na konci 19. a začátku minulého století si vzrůstající 
požadavky na řízení stále větších a na řízení zdrojů náročnějších společností vynutily tento 
nový obor. Jeho zakladateli jsou uváděni Henry Fayol, Winslow Taylor Max Weber. 
V dnešní době se označuje tato etapa jako tzv. klasický management. Zaváděna 
byla úkolová mzda a výstupní kontrola.[1]  

Druhá etapa probíhala v období mezi koncem druhé světové války a 80. lety 
dvacátého století. Toto období je pojmenováno i jako tzv. manažerská revoluce. Do této 
doby byly společnosti vedené většinou silnými osobnostmi, jako jsou Henry Ford a Tomáš 
Baťa, tito byli často jak manažery, tak i vlastníky a měli absolutní moc ve své firmě. Bez 
těchto osobností však firmy upadaly do krize. Proto později byla pozice manažera 
od pozice vlastníka oddělena, navíc i manažeři samotní se začali dělit na vrcholové 
a manažery první a druhé linie. Vyvinuly se tak nové teorie:[1] 

• teorie procesního přístupu – teorie, jejímž představitelem je Luther Gulick. 
Snažila se popsat jak zvládnout procesy řízení a jak vymezit a určit přesně funkce 
vedoucích pracovníků; 

• teorie systémového přístupu – tuto teorii zavedl americký manažer Chester 
Bardnard, vycházel zde z názoru, že celek je lepší než součet jeho částí. Za hlavní 
zde považoval motivaci lidí pomocí například materiálních pobídek či zlepšení 
podmínek při práci nebo také pomocí duševních podnětů. 
Třetí etapa uvádí již management dnešní době velmi podobný. Začaly 

se projevovat snahy o spoluúčast zaměstnanců na řízení firmy, ubylo exaktnosti 
ve prospěch intuice a zevšeobecnění zkušeností jiných manažerů. Vznikla koncepce 
dokonalého podniku, založená na zkušenostech úspěšných manažerů a jejich 
zevšeobecnění. 

Ve směrech začínajících ve třetí etapě, pokračovala i následující čtvrtá etapa 
od 90. let. Zaměstnanci kromě podílu na řízení získali prostřednictvím zaměstnaneckých 
akcií i část majetku podniku a podíleli se tak současně i na jeho zisku. Osobnostmi této 
etapy jsou například Bill Gates nebo William Hewlett). Uvádí se i etapa zvaná 
management 21. století, zde se hledí na vylepšení součinnosti mezi společnosti 
a zaměstnanci.[1] 
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Vývojem managementu došlo k jeho roztřídění a v dnešní době se dělí na tři části:  

• liniový management – management prvního stupně představuje nejnižší úroveň 
manažerské hierarchie. Jejich úkolem je dohlížení na plnění práce, jsou to třeba 
mistři ve výrobě, nebo vedoucí úseku oddělení. Musí mít nejvíce odborných 
znalostí; 

• střední management – nejčastěji řídí práci liniových manažerů a snaží se, aby 
vykonávané úkoly byly v souladu s plány a cíly organizace. Jsou to hlavně 
vedoucí oddělení nebo provozu; 

• Vrcholový management – top manažeři z nejvyššího stupně managementu 
podniku jsou odpovědni za strategické rozhodování, tvorbu plánů a cílů 
společnosti. Usměrňují chod celého systému, zastávají funkce např. ředitel. [1] 

2.2 Manažerské funkce 

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. 
Jsou to činnosti podstatné, které musí zvládnout. Své poslání plní manažeři pomocí 
manažerských funkcí. 
PLÁNOVÁNÍ 

Plánování je rozhodovací proces, zahrnuje volbu úkolů a priorit, volbu cílů 
a strategií. Plán je záměr, který má dovést společnost ve stanoveném čase k vytyčenému 
cíly. Je podstatnou manažerskou funkcí, protože je základem pro všechny ostatní. Hlavní 
charakteristiky: 

• prostředek volby záměrů a cílů, jejich dosažení; 

• priorita plánování v systému manažerských funkcí; 

• využití plánování všemi manažerskými funkcemi; 

• prostředek efektivní realizace všech činností. 
Plánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských funkcí, 

protože zahrnuje stanovení cílů.  
Efektivnost plánování – podle různých hledisek: míra dosažení vytčených záměrů 

a cílů s ohledem na vynaložené náklady a míru uspokojení zájmových skupin. 
Plán představuje jakýkoliv promyšlený, uvědomělý postup budoucích činností, 

má podobu: poslání, cíle, strategie, taktiky, postupu, pravidel, programu, rozpočtu. 
Plánovací proces: 

• uvědomění si příležitosti a hrozeb (šance) z hlediska vnějšího a oborového 
okolí a silných a slabých stránek organizace; 

• stanovení cílů – k čemu chceme směřovat, jak a kdy si toho přejeme 
dosáhnout; 

• zvažování plánovacích předpokladů – v jakém prostředí vnějším, oborovém 
a vnitřním budou naše plány realizovány; 

• stanovení alternativ – jaké jsou reálné alternativy pro dosažení našich cílů; 

• porovnání alternativ a cílů – které alternativy se jeví jako nejefektivnější; 
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• výběr alternativ – volba postupu činností, které budeme prosazovat; 

• formulování pomocných plánů – investic, náboru; 

• numerické vyjádření plánů pomocí rozpočtu – zpracování. 
Tomuto postupu se říká SWOT analýza. Název je odvozen od počátečních 

písmen: Strenghts (silné stránky firmy), Weaknesses (slabé stránky firmy), Opportunities 
(příležitosti), Threats (nebezpečí).[1] 
ORGANIZOVÁNÍ 

Organizování znamená uspořádání pracovních činností, stanovení úkolů, které 
mají být splněny a lidí, kteří je budou plnit zvoleným postupem a ve stanoveném časovém 
horizontu. 

Podstata organizování spočívá v budování prováděcí organizační struktury, která 
vytvoří vhodné prostředí pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování 
stanovených cílů. 

Organizování zahrnuje z formálního hlediska tyto činnosti: 

• identifikace a klasifikace potřebných činností; 

• seskupování činností potřebných pro dosažení cílů, tj. vytvoření pracovních 
skupin; 

• přiřazení manažera ke skupině činností s odpovídající řídící pravomocí; 

• zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře.[1] 
PERSONALISTIKA 

Pro organizaci je důležité vyhledat vhodné zaměstnance, kteří mají potřebné 
schopnosti, znalosti a dovednosti. Personalistika využívá poznatky z oblasti psychologie, 
sociologie, práva a organizace práce. 

Hlavní úkoly personálního managementu: 

• nábor a výběr pracovníků; 

• adaptace pracovníků v novém prostředí; 

• rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků; 

• hodnocení podle výsledků práce i chování; 

• stabilizace (udržení) pracovníků. 
Vybírání zaměstnanců předchází rozbor požadavků. Pro tuto personální strategii 

je užitečná zcela otevřená komunikace. 
Růst osobnosti je znamenitým prostředkem k dosahování firemních cílů. Osobní 

růst prochází čtyřmi stupni: motivace, znalosti, dovednosti návyky. Ve společnosti 
je potřeba vytvořit příznivé podmínky.[1] 
VEDENÍ  

Posláním manažerské funkce vedení spolupracovníků obsahuje schopnost, 
zručnost a umění vedoucích pracovníků vést, ovlivňovat, stimulovat a motivovat své 
spolupracovníky k lepšímu, aktivnímu a tvůrčímu poslání své práce. Metody vedení lidí 
dávají vedoucím pracovníkům nástroje k usměrňování svých spolupracovníků ke kvalitní 
účasti na určených cílech společnosti. Vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní dovednosti 
a to je umět zaujmout spolupracovníky a umět určit správný směr. Podle toho, jakým 
způsobem se manažer chová k podřízeným, rozlišujeme tři typy stylů řízení: 
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• Autokratický (autoritativní) styl – rozhoduje sám, uděluje příkazy, odmítá 
diskusi, očekává bezpodmínečné plnění příkazů; 

• Demokratický (kooperativní) styl – partnerský, podřízení jsou důvěryhodní 
lidé, diskuse; 

• liberální styl – seznámí podřízené s úkoly a doufá, že vše dobře dopadne. 
Likertovy systémy managementu: 

• exploativně autoritativní systém – autoritativní manažeři, nedůvěra 
k podřízeným, podceňování, negativní motivace, komunikace jen jednosměrná – 
příkazy; 

• laskavě autoritativní systém – oboustranná důvěra a komunikace, odměny 
i tresty, manažer v roli otce; 

• konzultativní systém – obousměrná komunikace, základní rozhodnutí 
na nejvyšší úrovni, motivace je pozitivní; 

• participativně skupinový systém – plná důvěra podřízeným, komunikace 
je plně rozvinutá a obousměrná, Likert myslí, že tento způsob 
je nejefektivnější.[1] 

KONTROLOVÁNÍ 
Podstatou je posouzení, jak jsou stanovené cíle, plány a činnosti splněny, dále 

monitorování, srovnávání a hodnocení výsledků organizace. Je nutné zajistit přiměřenost 
kontroly tak, aby bylo cílů co nejefektivněji dosaženo v zájmu dalšího rozvoje organizace. 
Kontrolní činnosti využívají manažeři na všech úrovních řízení jako určité zpětné vazby. 
Smyslem je získat objektivní představu o řízené realitě. Podle charakteru provádění 
rozlišujeme kontroly: 

• preventivní – na zjištění odchylek zdrojů. Jsou zavedena taková opatření, aby 
se zamezily, nebo minimalizovaly nedostatky; 

• průběžné – zaměřené na probíhající operace; 

• následné – zaměřené na konečný výsledek. Tato kontrola je nejméně výhodná, 
protože náprava odchylek bývá nejsložitější. 
Kontrolní systém by měl představovat skupinu kontrolních činností, které jsou 

navzájem propojeny. Je důležité stanovit účel (proč), předmět (co), subjekt (kdo), 
pravidelnost (kdy) a způsob (jak) kontroly. Cíl kontroly nám říká, jaký smysl má kontrola. 
Je potřeba kontrolovat všechny aktivity. Subjekty kontroly jsou nejčastěji vedoucí 
pracovníci, nebo vnitřní kontroloři. Podle pravidelnosti se rozdělují kontroly na řádné – 
plánované, nebo mimořádné. 

Účinný kontrolní systém přispívá managementu společnosti dosáhnout stavu, kdy 
vynaložená práce probíhá podle plánu a náklady související s tvorbou, zavedením 
a fungováním kontrolního systému jsou přiměřené jeho efektům. K efektivnosti kontroly 
vede i snaha o co největší objektivnost. Dalšími požadavky jsou: pružnost (schopnost 
reagovat na změny), kultura organizace a dotažení do konce (odstranění odchylek 
od standardů s využitím plánování, organizování, personalistiky a vedení).[1] 
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3 Motivace zaměstnanců 

Motivace a motiv jsou odbornou užitnou abstrakcí. Motivace je abstrakce 
klíčového a charakteristického znaku dynamiky lidské psychiky. Znázorňuje její 
permanentní aktivizovatelnost. Motivy jako zaměřené, cílesměrné či paracílesměrné 
(tj. probíhající, ale nenaplňované) vnitřní hnací síly mají prioritně dispoziční charakter, 
ale mohou zůstat na úrovni představy či touhy. Psychologie je dnes chápe jako vnitřní sily 
subjektu, zatímco jejich vnější protějšky, tj. směřované vůči subjektu zvenčí v podobě 
příkazních požadavků, sankcí, podněcujících výzev atd., označuje jako incentivy.[3] 

3.1 Motivace 

„Motivace je psychický proces vedoucí k aktivaci organismu. Motivace ovlivňuje 
naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Znázorňuje soubor všech skutečností – 
radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, 
aby něco konal nebo nekonal“[4]. Motivace je důležitý moment procesu poznání klíčového 
a typického rysu dynamiky lidské psychiky. Garantuje kvalitu života, uspokojitelnost 
na všech úrovních, které se u v průběhu života u jedince vyskytují, i ve všech jeho 
modifikacích, v nichž se projevuje v osobnosti a vně osobnosti, tj. také jako zájmy, 
postoje, sklony, názory. 
MOTIV 

S motivací samotnou úzce souvisí pojem motiv. Ten představuje psychologickou 
pohnutku, příčinu či důvod určitého lidského chování. Motiv dává lidskému chování smysl 
– člověk jedná tak, aby dosáhl stanoveného cíle. Dává tedy jeho chování psychologický 
smysl. Motivy lidského jednání působí po celou dobu, kdy není potřeba uspokojena. 
Na člověka obvykle působí několik motivů současně. Motivy se dají členit na cílové 
(terminální), ty působí do té doby, dokud není dosaženo cílového stavu (např. potřeba mít 
vysokoškolské vzdělání) a motivy instrumentální, u těch nelze stanovit cílový stav, tudíž 
ho nelze tedy úplně dosáhnout (např. člověk má potřebu sebevzdělání po celý život, nejen 
po ukončení vysoké školy).[3] 

Motivy mají dvě složky: 

• energizující, jelikož dodává sílu a energii; 

• řídící, protože dává směr jednání, jedinec se rozhoduje pro určitou věc a ne pro 
jinou, vybírá způsob a postup, jak této věci dosáhnout. 
Potřeby jsou vnímány jako základní formy motivů a jsou to stavy nedostatku 

něčeho, co nás vede k činnostem, kterými tuto potřebu uspokojujeme. Potřeby dělíme na: 

• biologické – potřeba dýchat, spánku, bezpečí, potravy apod; 

• sociální – kulturní a psychické. 
Pokud dojde k neuspokojení některých potřeb, je vyvolána aktivita jedince. Mezi 

termíny „motiv“ a „potřeba“ je jen malý rozdíl. Hledáme – li zpětně původ určitého 
jednání nebo rozhodnutí, hovoříme o motivu. Stojíme – li na začátku, sledujeme určitou 
situaci a uvažujeme o jejích následcích v kvalitě člověka, použijeme raději termínu 
„potřeba“. Motiv je také více faktický, potřeba spíše obecná. 
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INCENTIV 
Motivační proces může být vyvolán také určitou událostí, předmětem, skutečností, 

což označujeme incentivem. Třeba splátky na nové auto mohou být incentivem mimořádné 
podnikatelské snahy.  
FRUSTRACE 

Činnost způsobená potřebou vede k uspokojení potřeby. Často se však při 
uspokojování objevují překážky, které brání člověku v dosahování cíle. Neuspokojením 
potřeby vzniká frustrace, která se projevuje zklamáním či pocitem ze zmaru. Lidé na 
frustraci reagují různě, organismus se frustraci brání, respektive používá obranné 
mechanismy. Děje se to podvědomě a jedinci to pomáhá cítit se méně nepříjemně a lépe 
zvládat situace. Jedinci pak na frustraci reagují různým způsobem: 

• zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizace); 

• vzdávají se svého záměru (únik); 

• vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese); 

• hledají náhradní cíle (sublimace); 

• sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to a že je vlastně 
dobře, že ho nedosáhli (racionalizace); 

• vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb (regrese). 
STIMULACE 

Stimulaci lze označit jako soubor stimulů (vnějších podnětů, pobídek a incentivů), 
které mají určitým způsobem usměrňovat jednání jedinců a působit na jejich motivaci. 
Smyslem stimulace, jako procesu používání stimulů, je podnícení u pracovníka určité 
aktivity nebo její omezení. Můžeme tedy říci, že se tedy jedná o pohonné síly, které 
pomáhají konat určité jednání.[6] 

3.2 Zdroje motivace 

Podněty a skutečnosti vyvolávající lidskou motivaci nazýváme zdroje motivace. 
Tyto zdroje zpravidla nepůsobí samostatně, ale doplňují se navzájem, a jelikož jsou tyto 
zdroje členité, uvádím základní: 

• potřeby (přání) - je prožívaný nebo pociťovaný nedostatek něčeho důležitého 
pro život jedince. Je vždy spojena s činností zaměřenou na překonání 
pociťovaného nedostatku, což znamená, že potřeby nutí člověka k jednání 
a v podstatě mají v souladu podle názoru Maslowa následující posloupnost: 
biologické potřeby, potřeby bezpečí, potřeby sounáležitosti a lásky, potřeby 
uznání a úcty, potřeby seberealizace (osobního rozvoje). Jednání lidí je taktéž 
ovlivňováno základními čtyřmi přáními, které mají velmi blízko k potřebám. Tato 
přání jsou společná všem lidem bez ohledu na jejich kulturní vyspělosti. 
Odlišnosti jsou pouze v poměrném zastoupení jednotlivých položek. Základní 
přání lze členit na přání nových zkušeností, přání (touha) po bezpečí a jistotě, 
přání po uznání a přání (touha) po citové odezvě; 
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• návyky - návyky jsou opakované, ustálené a zautomatizované způsoby jednání 
člověka v určité situaci. Proto vystupují často jako motivy lidského chování. 
Opakem žádoucích návyků jsou zlozvyky; 

• zájmy - zájmy představují trvalejší zaměření člověka na určitou oblast 
předmětů a jevů skutečnosti. Předmět zájmu bývá velmi rozmanitý a jejich 
význam spočívá v tom, že podstatným způsobem přispívají k charakteristice 
osobnosti, obohacují život člověka a podněcují jej k aktivitě. Zájmy jsou 
specifičtější než potřeby a mají konkrétní obsah; 

• ideály a hodnoty - ideály a hodnoty patří k významným motivačním zdrojům. 
Ideál lze vymezit jako model (vzor), který člověku slouží nebo má sloužit jako 
vodítko jeho jednání. Hodnotou rozumíme jako něco žádoucího, čeho si člověk 
váží, co ovlivňuje výběr vhodných způsobů a cílů jeho jednání.[7] 

3.3 Typy motivace 

Jsou dvě cesty, jak dosáhnout pracovní motivace. Jednou z nich je případ, kdy lidé 
motivují sami sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci (nebo je jim přidělena), 
která vyhovuje jejich potřebám, nebo alespoň od ní očekávají splnění svých cílů. Druhá 
je případ, kdy lidé, mohou být motivováni managementem prostřednictvím metod, mezi 
které patří odměňování, pochvala, povýšení apod. 

• vnitřní motivace - patří sem faktory, které si lidé sami tvoří a které na ně také 
působí, aby se určitým způsobem chovali, anebo aby se vydali určitým směrem. 
Jedinci tak motivují sami sebe, hledají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich 
potřeby. Mezi tyto faktory patří pocit odpovědnosti (pramenící z možnosti řídit 
chování jiných lidí, činit důležitá rozhodnutí a mít nad lidmi moc), spokojenost 
z dobře vykonané práce, dosažení cíle potřeba podniknutí kroků stanovení cíle 
seberealizace, využívání svých schopností a zvyšování kvalifikace, osobnostní 
růst, radost z práce samotné a také potřeba pracovat. Vnitřní motivátory mají 
hlubší a dlouhodobější účinek, protože nejsou vnucené z vnějšku a týkají 
se kvality pracovního života; 

• vnější motivace – motivace prostřednictvím managementu. Vnější motivátory 
mohou působit okamžitě a výrazně, ale jejich účinek nemusí být dlouhodobý. 
Často bývá vnější motivace označována pojmem stimulace. Práce jim jednoduše 
zajišťuje pouze prostředky k uspokojení potřeb. 

PROCES MOTIVACE 
Motiv je důvod pro to, abychom něco konali. Motivace se týká okolností, které 

ovlivňují jedince, aby se chovali určitým způsobem. Tři složky motivace jsou:[6]  

• směr – co se určitá osoba pokouší udělat; 

• úsilí – s jakou pílí se o to pokouší; 

• vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší. 
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Motivování lidí znamená jejich uvádění do pohybu ve směru, kterým chceme, aby 
se ubírali. Záměrem je samozřejmě dosažení stanoveného výsledku. Lidé, kteří mají jasně 
stanovený cíl a dělají takové kroky, od nichž očekávají, že povedou k dosažení tohoto cíle, 
jsou dobře motivovaní lidé. Jsou motivování sami od sebe, a pokud to znamená, že jdou 
správným směrem, k dosažení svého cíle, pak je toto nejlepší forma motivace. Většina 
však potřebuje být ve větším či menším rozsahu motivována zvnějšku. Firma může 
nabídnout prostředí, v němž lze docílit vysoké míry motivace pomocí různých stimulů 
a odměn.[6]  

Proces motivace těsně souvisí s potřebami a to tedy znamená, že dotyčný proces 
je iniciován vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby 
vyvolávají přání dosáhnout něčeho či něco získat. Poté jsou určeny cíle, od kterých 
se očekává, že uspokojí tyto potřeby a přání, a stanoví se cesty nebo styl chování, které 
mají vést k dosažení určených cílů. Jestliže byla potřeba uspokojena, znamená to, že cíle 
bylo dosaženo. Nepochybně se celý motivační proces bude opakovat v případě, kdy 
se objeví nová potřeba. Tyto kroky se nemusejí opakovat pouze v případě, že cíle dosaženo 
nebude. Tento proces popisuje Armstrongův model motivace související s potřebami. viz 
Obrázek 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 1 : Proces motivace 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4 Teorie motivace 

Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace, kterých existuje více. 
Příčinou jejich vzniku a rozsáhlejšího počtu různých teorií je skutečnost, že lidé jsou 
komplikovaní a žádná teorie neposkytuje univerzálně přijatelné vysvětlení. Uvedu zde 
nejrozšířenější teorie motivace. 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků Potřeba 

Dosažení cíle 
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3.4.1 Teorie instrumentality 

Názor, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci jiné, se nazývá 
instrumentalita. Tato teorie prohlašuje, jedinec je k práci motivován, pokud odměny 
a tresty budou přímo provázány s jeho výkonem. Motivování pracovníků je založeno 
výhradně na systému kontroly, ale nerespektuje řadu dalších lidských potřeb a nebere 
v potaz sílu neformálních vztahů mezi pracovníky, které na tento systém mohou mít vliv. 

3.4.2 Maslowova hierarchická teorie potřeb 

Teorie potřeb, byla vytvořena americkým psychologem A. Maslowem (1908 – 
1970). Podle Maslowa tvoří potřeby, podle jejich naléhavosti pro člověka, hierarchický 
systém a lze je členit do pěti úrovní, které mají pyramidální uspořádání: viz Obrázek 2 

 

 
Obrázek 2 : Maslowova pyramida 

Zdroj: http://is.muni.cz/th/62744/esf_m/Maslowova_hierarchie_potreb.png 

• potřeby Fyziologické - základnou lidských potřeb jsou potřeby fyziologické. 
Každý člověk má-li přežít, musí opakovaně uspokojovat potřebu kyslíku, tekutin, 
potravy, spánku a odpočinku apod. V pracovním prostředí se jedná o ochranné 
pomůcky, ochranu zdraví při práci, odstraňování škodlivých vlivů na pracovišti; 

• potřeby bezpečí a  jistoty - jsou v popředí především tehdy, je-li ohrožena 
existence člověka, případně jeho domov, pozice, povolání zajišťující příjmy 
apod. Může tedy jít o strádání nebo o ohrožení zdravotní, sociální, ekonomické. 
Na úrovni organizace jsou odpovídající možností uspokojování těchto potřeb 
sociální jistoty pracovníků (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, 
nemocenské pojištění, sociální a důchodové zabezpečení); 
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• potřeby společenské sounáležitosti - Zahrnují takové potřeby člověka, jako jsou 
být kladně přijímáni druhými lidmi, být milován, být sociálně zakotven, být 
členem určitých sociálních skupin atd. K tomu přispívá vytváření dobrých vztahů 
na pracovišti pomocí sportovních soutěží, kulturních akcí apod; 

• potřeby uznání - jsou vyjádřením potřeby sebeúcty a úcty druhých lidí; člověk 
touží být obdivován, mít dobré společenské postavení, být úspěšný, mít prestiž. 
Pro zaměstnance jsou důležité jako ocenění jeho práce peníze, pochvaly, ale také 
postavení; 

• potřeby seberealizace - jsou vyjádřením potřeb člověka realizovat sebe sama, 
smysl a poslání svého života, své individuální zájmy, záměry a cíle. 
Jde o naplnění osobnostních možností, o rozvoj osobnosti a jejího uplatnění. 
Potřeby vyšší se objevují až po uspokojení potřeb nižších. Člověk má obvykle 

potřebu seberealizace, pokud není hladový, je v bezpečí, milován a uznáván.  
„První čtyři kategorie Maslow označuje jako nedostatkové potřeby a pátou 

kategorii jako potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby. Všeobecně platí, že níže 
položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro 
vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb.“[7]. 

3.4.3 Dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga 

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace je spolu s Maslowovou teorií potřeb 
nejznámější teorií motivace k práci. Zkoumá příčiny mezi spokojeností a nespokojeností 
s prací a uvádí, že to nejsou přímé protiklady, ale dva různé a nezávislé faktory. Herzberg 
zjistil, že se na pracovišti vyskytují dva faktory. Viz. Tabulka 1: absence prvních 
způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco absence 
druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti. 

První skupinu nazval faktory hygienickými a druhou faktory motivačními.[3]  

• faktory hygieny (dissatisfaktory) – do této skupiny faktorů můžeme zahrnout 
peníze (mzdu), personální řízení, fyzikální pracovní podmínky, jistotu pracovního 
místa, řízení organizace, personální řízení, firemní benefity, vztahy mezi 
nadřízenými a podřízenými. Jejich špatný stav, nebo jejich absence ve výrobním 
procesu míří k nespokojenosti zaměstnanců; 

• motivátory vnitřních pracovních potřeb (satisfaktory) – tvoří je uznání, obsah 
práce, možnost rozvoje, uspokojení z práce, úspěch, odpovědnost. Když jsou 
pozitivní a jestliže působí, tvoří nejúčinnější složku motivace k práci. Vedou 
ke zvýšení pracovního výkonu a ovlivňují pracovní spokojenost zaměstnance. 

Tabulka 1 : Stavy charakterizující postoj zaměstnance k práci 
Stav faktorů Faktory hygieny Motivátory 

Absence nebo negativní 
působení Nespokojenost z práce Žádné uspokojení 

(nikoli spokojenost) 
Aktivní přítomnost a 
pozitivní působení 

Žádná nespokojenost s prací 
(nikoli nespokojenost) 

Spokojenost s prací 
Vyšší pracovní výkon 

Zdroj : [1] 
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Motivační účinek jednotlivých faktorů nelze zcela vymezit, u některých faktorů 
není polarizace jednoznačná a záleží na skutečné motivační situaci. Herzberg upřesnil 
a vymezil postoj zaměstnance k práci, pracovním podmínkám a jeho okolí. 

3.4.4 Teorie očekávání 

Teorie očekávání vysvětluje průběh motivačního procesu a sílu motivace, byla 
všeobecně prezentována psychologem Victorem Vroomem. Uvádí motivaci jako proces 
řídící volbu. K motivaci dochází, jestliže mezi výkonem a výsledkem se vytvoří 
vnímatelný vztah a docílený výsledek uspokojuje potřeby. Snaha jedince je pak více 
pracovat tak, aby dostal žádoucí odměnu. To objasňuje, proč vnější peněžní motivace 
(například prémie nebo jiná pobídková mzdová forma) funguje pouze tehdy, jestliže vazba 
mezi úsilím a odměnou je viditelná a hodnota odměny stojí za úsilí. Logika teorie je tedy 
v tom, že lidé vynakládají pracovní úsilí k dosažení takového výkonu, který má 
za následek očekávanou odměnu. Jestliže jsme přesvědčeni o dosažitelnosti a důležitosti 
cíle a způsobu cesty, pak jsme motivováni cíle dosáhnout. 

Vroomova teorie se skládá ze čtyř složek: 

• hodnota (valence) očekávaného uspokojení z dosaženého výkonu; 

• očekávání (expektance), tj. subjektivní pravděpodobnost dosažení očekávaného 
výsledku; 

• instumentalita, tj. souvislost mezi výsledky stejné kategorie činnosti; 

• síla (tendence) jedince k určitému jednání. 
Jedinec má více pod kontrolou výsledky vnitřní motivace a tím se může více 

spolehnout na zkušenosti při dosahování toho, jakou mírou může pomocí svého chování 
získat lepší očekávané výsledky.[6]  

Jelikož samotné úsilí nestačí, tvrdí Porter a Lawler, že žádoucí výkon vyžaduje 
efektivní úsilí. Na základě Vroomových myšlenek vytvořili dvoufaktorový model, který 
se týká vymezení úsilí lidí vloženého do jejich práce. 

• schopnost – individuální charakteristiky jedince, dovednosti, inteligence 
a znalosti; 

• vnímání role – co jedinec chce, nebo cítí, že by měl udělat. 

3.4.5 Teorie X, Y 

Tato teorie Douglase McGregora nebývá jednoznačně zařazována mezi motivační 
teorie kvůli tomu, že se její hlavním bodem je především stanovení efektivních zásad 
vedení pracovníků. Ale i tak má velké odezvy na motivaci, jelikož vedení lidí pomocí 
účinné motivace je nejefektivnější forma tohoto procesu. V podstatě udávají, že manažeři 
mají X, Y mínění o lidech, a že tato různá mínění vyúsťují v různá chování manažerů 
k lidem a to s různými důsledky. Tato teorie rozděluje lidi do dvou kategorií podle přístupu 
k práci. 



František Švandrlík: Motivace zaměstnanců 

2010 13

Do teorie X zařazuje lidi, kteří neradi pracují, musí být k práci nuceni a dělají 
raději to, co je jim nařízeno, než aby byli sami aktivní a přemýšleli. U těchto lidí 
se aplikuje typ centrálního vedení se stanovením návodů, příkazů a kontrolou nadřízenými, 
tedy se dá říci, že se jedná o autoritativní formu vedení. 

Do teorie Y zařazuje lidi, kteří mají aktivní přístup k práci, jsou samostatní, 
odpovědní, mají schopnost samostatného rozhodování. U těchto lidí se aplikuje styl vedení 
vycházející ze spojování zájmů členů organizace tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. 
Vytváří se lepší podmínky pro zaměstnance, kteří jsou manažery podporováni, jsou 
vyslyšeni a mají široký prostor pro kreativitu a rozvoj.[1] 

3.5 Pracovní motivace 

Motivaci pracovního jednání tvoří psychické stavy a procesy zaměstnance, které 
jej vedou k tomu, že práci považuje za společensky významnou skutečnost, zaměřuje se na 
její patřičné zvládnutí a zaujímá k ní určité osobní hodnotící stanovisko. 

Motivace pracovního jednání projevuje celkový postoj pracovníka k pracovním 
úkolům, jeho pracovní snahu a prezentuje tedy zaměřování jeho činnosti ve směru 
k určenému cíli. Interpretace motivace pracovního jednání obsahuje jak motivaci 
pracovníků k činnosti, tak charakteristické vlastnosti pracovníka a proto je potřeba si stále 
všímat celého charakteru jednotlivce. 

Individuální předpoklady pracovníka jsou tvořeny třemi složkami, jsou 
to pracovní fyzické a morální vlastnosti a schopnosti člověka, kvalifikace a její využití 
v praxi a volné vlastnosti člověka. Tyto složky výkonu je každý jedinec schopen sám 
ovlivnit. Co ovlivnit nemůže, jsou objektivní předpoklady pracovního výkonu, ty jsou 
na zaměstnancích nezávislé.  

Zaměstnance je možno motivovat pouze co se týká jeho znalostí a schopností. 
Cílem všech organizací je dosažení trvale vysoké míry pracovního výkonu zaměstnanců. 
Manažeři a vedoucí pracovníci by proto měli věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším 
způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly a odměny. 
Základem je stanovit stimulační procesy a vytvořit pracovní prostředí, které napomohou 
tomu, aby zaměstnanci využívali svého nadání, přispěli tak k dosažení cílů, které očekává 
management a zároveň uspokojili své vlastní potřeby. 

3.6 Motivace ke vzdělání 

Formování pracovních schopností člověka probíhá již ve školním vzdělávání, kde 
jedinec získává základní a všeobecné znalosti a dovednosti, které mu umožňují žít 
ve společnosti. Až ve fázi odborné přípravy dochází k úzké spolupráci mezi školským 
a vzdělávacím systémem organizací. Zde získané znalosti a dovednosti se tak můžou 
rychleji přizpůsobovat měnícím se nárokům pracovních míst. 

Vzdělání zaměstnanců v organizaci představuje soubor cílených, vědomých 
a plánovaných opatření a činností, které jsou orientovány na získávání znalostí, dovedností 
a schopností a osvojení si žádoucího pracovního jednání pracovníky organizace. Cílem 
těchto činností organizovaných zaměstnavatelem je zvýšení či prohloubení kvalifikace 
zaměstnanců umožňující dosažení jak většího pracovního výkonu jednotlivců, tak zvýšení 
produktivity celé organizace.  



František Švandrlík: Motivace zaměstnanců 

2010 14

Mezi oblasti vzdělávání patří:[3]  

• orientace – jejím cílem je krátká a efektivní adaptace zaměstnance 
na organizaci, kolektiv zaměstnanců a práci na konkrétním pracovním místě; 

• profesní rehabilitace – jejím cílem je opětovné zařazení osob, kterým jejich 
zdravotní stav trvale nebo dlouhodobě bránil ve vykonávání dosavadního 
zaměstnání; 

• prohlubování kvalifikace (doškolování) – přizpůsobování odborných znalostí 
zaměstnanců specifickým požadavkům pracovních míst; 

• rekvalifikace (přeškolování) – získávání nových znalostí a dovedností, které 
zaměstnanci umožní vykonávání práce na jiném než současném pracovním místě. 
Vzděláváním zaměstnanci získávají dovednosti a znalosti, které jsou potřebné 
k vykonávání práce nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. Je nutné zajistit 
soulad mezi vývojem pracovních schopností a vývojem techniky využívané 
v organizaci. Formy, nebo metody vzdělávání jsou jedním z nejdůležitějších 
kroků plánování vzdělávání pracovníků, která často rozhoduje o jejím efektu. 
Vzdělávání se provádí dvěma formami a to metodami vzdělávání v organizaci 
při výkonu práce na pracovišti a metodami vzdělávání mimo pracoviště. 
Můžeme uvést tyto metody vzdělávání na pracovišti:[7] 

• instruktáž při výkonu práce – tato je nejčastěji používanou metodou a jde 
o nejjednodušší způsob zácviku nového pracovníka buď zkušeným pracovníkem, 
nebo bezprostředně nadřízeným; 

• coaching – dlouhodobější instruování, vysvětlování a sdělování připomínek 
i periodickou kontrolou výkonu pracovníka nadřízeným; 

• mentoring – je obdoba coachingu, jen zde pracovník vnáší prvek své vlastní 
iniciativy, svého názoru. Volí si svého mentora, který ho podporuje a školí; 

• counseliling – je jedna z nejnovějších motod vzdělávání a její základ je ve 
vzájemném konzultování a vzájemném ovlivňování, které potlačuje oficialitu 
vztahu mezi podřízeným a nadřízeným; 

• asistování – je obvyklá a často používaná metoda vzdělávání, kdy pracovník 
je přidělen jako pomocník ke zkušenému pracovníkovi, pomáhá mu při plnění 
úkolů a učí se od něj pracovnímu chování a postupům v pracovním procesu; 

• pověření úkolem – je rozšířením metody asistování, kdy jsou vzdělávanému 
pracovníkovi vytvořeny všechny potřebné podmínky a je mu zadán určitý úkol. 
Vzdělávaný pracovník je potom sledován a jeho postupy a zvládnutí úkolu 
vyhodnoceno; 

• rotace práce – tato metoda se nejvíce používá především při vzdělávání řídících 
pracovníků. Tento je postupně na určité období pověřován pracovními úkoly 
na různých pracovních místech v podniku. 
Dále jsou metody vzdělávání mimo pracoviště, jsou metody shodné s metodami, 

které používají školy, nebo jiné externí vzdělávací střediska:[8]  

• přednáška – jsou hlavně nastaveny na zprostředkování faktických informací, 
nebo teoretických znalostí; 



František Švandrlík: Motivace zaměstnanců 

2010 15

• přednáška spojená s diskusí – nebo také seminář, je to vlastně přednáška, která 
je doplněná o diskusi, což přináší nové nápady a řešení pracovních problémů; 

• demonstrování – je to názorné vyučování pomocí předvádění pracovních 
postupů, trenažérů, počítačů, audiovizuální techniky funkčních vlastností 
a obsluhy zařízení ve výukových dílnách, na vývojových pracovištích apod. 
Při této metodě dochází také ke zprostředkování znalostí, ale více se zaměřuje 
na praktické dovednosti; 

• případové studie – velmi rozšířená a oblíbená metoda, která se používá hlavně 
při vzdělávání manažerů a kreativních pracovníků. Při této metodě se stanoví 
skutečné, nebo vymyšlené pracovní problémy, které účastníci řeší a navrhují 
jejich řešení; 

• workshop – jako případové studie, akorát se praktické problémy řeší týmově; 

• simulace – účastníci dostanou podrobný scénář a musí během dané doby učinit 
několik rozhodnutí, jak vyřešit různé pracovní situace vyskytující se v pracovním 
procesu. 
Vzdělávání pracovníků je v poslední době v moderně řízených firmách jednou 

z nejvýznamnějších personálních činností. Souvislost vzdělávání pracovníků 
na odměňování a zaměstnanecké výhody bývá spatřována především v tom, že vzdělávání 
pracovníků ovlivňuje jejich výkon a personální rozvoj a tím i výši jejich odměny.[8] 
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4 Odměňování 

Pojem odměna se používá pro pojmenování systémů odměňování, jež má 
motivovat k co největšímu pracovnímu výkonu a úsilí zaměstnanců. Odměňování 
v moderním pojetí řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, nebo jinou 
formu peněžní odměny, kterou poskytují organizace pracovníkovi za jeho vykonanou 
práci. Odměňování také zahrnuje povýšení, pochvaly, zaměstnanecké výhody, které 
poskytuje organizace pracovníkovi nezávisle na pracovním výkonu. Odměňování se řadí 
mezi nejúčinnější nástroje motivování pracovníků, které mají vedoucí pracovníci 
k dispozici. Závisí také na určení pravidel, nástrojů a postupů, které budou použity pro 
odměňování jednotlivých pracovníků. 

Systém odměňování zaměstnanců tvoří peněžní formy odměňování, což je plat, 
mzda, prémie, osobní ohodnocení, mimořádné odměny, podíly na hospodářských 
výsledcích, různé příplatky, zaměstnanecké výhody apod., dále jsou to nepeněžní formy 
odměňování, které představují morální ocenění pracovního výkonu, kam patří například 
pochvala, pocit uznání a radosti z práce, prestiž, účast na rozhodování, pocit užitečnosti 
apod. 

4.1 Mzda, plat, odměna 

Mzda, plat a odměna z dohody jsou takto přesně definovány v § 109 Zákona 
č. 262/2006 Sb., který zní takto:[9] 

Odst. 1 Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohod 
za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon jinak. 

Odst. 2 Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 
poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno 
jinak. 

Odst. 3 Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci 
zaměstnavatelem, kterým je 

a) stát 
b) územní samosprávný celek 
c) státní fond 
d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní 

pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 
zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo 

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského 

zákona, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem 
výkonu práce mimo území České republiky. 

Odst. 4 Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných 
pracovních výsledků. 

Odst. 5 Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na 
základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 
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Zákon vychází z ústavní Listiny základních práv a svobod, v níž je zakotveno 
základní právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci, kterého se může domáhat 
v mezích zákona. Jak je v zákoně uvedeno, mzda je vyplácena v soukromém sektoru, 
zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí. Výše mzdy může být 
stanovena v pracovní smlouvě, ve vnitřním předpisu organizace, mzdovém výměru, 
kolektivní smlouvě, popř. jiné smlouvě, ale dle zákona nesmí být nižší než je výše 
minimální mzdy, což je nejnižší povolenou výší odměny za práci v zaměstnaneckém 
poměru. Mzdový systém je ve velké organizaci vytvořen tak, že systematicky odměňuje 
tzv. mzdotvorné faktory, kterými jsou:[1] 

• hodnota práce vyjadřující složitost, odpovědnost a namáhavost práce; 

• mimořádné pracovní podmínky; 

• pracovní výkon a jednání; 

• cena práce. 
Výsledkem je strukturovaná mzda, kde jednotlivé složky jsou určeny pomocí 

zvláštních metod hodnocení práce, kvalifikačního katalogu, stupnice mzdových tarifů či 
zaručené mzdy a mzdových forem. 

Mzdový systém se může skládat z tarifní soustavy a mzdových forem. Tarifní 
systém může zahrnovat:[1] 

• kvalifikační katalog organizace; 

• stupnici či stupnice mzdových tarifů (zaručené mzdy); 

• příplatky (tarifního charakteru). 
Mámě několik mzdových forem, které jsou nejzajímavější a nejvíce rozšířené:[7] 

• časová mzda a plat – má podobu hodinové, týdenní či měsíční splátky, 
vyplácená za pracovní výkon, jde o nejpoužívanější mzdovou formu a tvoří 
zpravidla největší část celkové odměny za práci. Nejdůležitějším účelem systému 
časových mezd a platů je utvořit strukturu a systém pro srovnatelné odměňování 
pracovníků, závislé na jejich pracovních úkolech a pracovním výkonu. Dále může 
časová mzda a plat být jako časová mzda nebo plat, která se striktně drží 
odpracovaných hodin a odměna není závislá na výkonu, časová mzda nebo plat 
používající dvou nebo více mzdových tarifů a to proto, aby se zvýšil tlak 
na pracovníkův výkon, časová mzda nebo plat s příplatkem za hodnocení 
výsledků práce, což je také metoda motivace na zvýšení pracovního výkonu. 
Úkolová mzda je nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy, která 
je nejvhodnější pro odměňování dělnické práce. Zde je zaměstnanec placen 
určitou částkou za každou jednotku práce, kterou odvedl.[7] 
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4.2 Dodatkové mzdové formy 

Pohyblivé části zpravidla odměňují výkon, nebo zásluhy zaměstnance. Bývají 
vázány na individuální nebo kolektivní výkon, můžou být jednorázové, nebo se opakující. 
Některé jsou určené pro manažery, některé pro dělníky. Nejzajímavější pobídkové formy 
dělíme na:[7] 

• odměna za úsporu času – ohodnotí pracovníka, který splní úkol za kratší 
pracovní čas; 

• prémie – jsou nejrozšířenějším nástrojem pracovní motivace a jsou 
poskytovány k časové nebo úkolové mzdě. Jsou předem stanoveny sazby prémie 
v závislosti na odvedený výkon a za splnění určitého ukazatele. Prémie mohou 
být periodicky se opakující za uplynulé období za jasně dané podmínky pro 
jednotlivce i kolektivy. Mohou být vázány na kvalitu, množství odvedené práce, 
využívání zdrojů, úspory, splnění termínu a plánů. Dále jsou prémie jednorázové, 
což je bonus, nebo mimořádná odměna. Tyto jsou poskytovány za mimořádný 
výkon, na iniciativu, za vynikající plnění pracovních úkolů, za pracovní chování. 
Bonus může mít peněžní i nepeněžní formu, jako je třeba věc, výlet, nebo 
kulturní akce aj. Tyto se můžou použít jak pro jednotlivce, tak pro kolektiv; 

• osobní ohodnocení – tzv. osobní příplatek. Je používán k ohodnocení 
náročnosti práce, dlouhodobě dosahovaných výsledků a je individuální odměnou 
zaměstnance. Většinou bývá stanovena procentní sazba ze základního platu, které 
může ohodnocení dosáhnout; 

• podíly na výsledcích hospodaření organizace – dělí se na podíly na zisku, podíl 
na výnosu a podíly na výkonu. Nejčastěji se stanovuje určité pevné procento 
ze zisku, které rozděluje mezi zaměstnance; 

• zaměstnanecké akcie – jsou nabízeny zaměstnancům akciových společností 
po určitou dobu za určitou cenu a to v závislosti na době zaměstnání ve 
společnosti, platu a zisku společnosti; 

• příplatky – ke mzdám nebo platům můžou být povinné, které jsou uložené 
právní normou, nebo nepovinné, které jsou výsledkem dohody mezi 
zaměstnavatelem a odbory, nebo je zaměstnavatel poskytuje dobrovolně; 

• ostatní výplaty – jedná se o dodatečné zvýhodnění zaměstnance, nejčastější 
jsou 13. Platy, příspěvek na dovolenou, vánoční příspěvek, příspěvek 
k pracovnímu nebo životnímu výročí, náborový příspěvek, odstupné 
a zvýhodněné odstupné, peněžní dary aj. 
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4.3 Zaměstnanecké výhody 

Organizace poskytují zaměstnanecké výhody pouze za to, že je zaměstnanec 
u nich zaměstnán. Zpravidla nebývají vázány na výkon zaměstnance, ale většinou 
se přihlíží k funkci, k době zaměstnání v organizaci či k zásluhám. Ve vyspělých zemích 
Evropy se člení do tří skupin:[7] 

• výhody sociální povahy – životní pojištění, důchody, mateřské školky, půjčky; 

• výhody, které mají vztah k práci – stravování, vzdělávání hrazené organizací, 
výhodný prodej produktů organizace zaměstnancům; 

• výhody spojené s postavením v organizaci – bezplatné ubytování, služební 
telefony, služební automobily aj. 
Některé výhody jsou vypláceny v celé výši, některé si musí zaměstnanci doplácet. 

Na uvážení zaměstnance je v jaké míře bude výhody využívat, jelikož většinou jsou 
nepovinné na uvážení zaměstnance. Zaměstnanecké výhody jsou často uvedeny 
v kolektivních smlouvách vyjednaných odbory. Bohužel většinou zaměstnanci nemají 
přesný přehled o poskytovaných výhodách ve společnosti, jelikož tyto nevyvíjejí velké 
snahy, aby o výhodách zaměstnance dostatečně informovaly. Informovanost a přehled 
o výhodách by měli být přehledné, snadno dostupné a srozumitelné. Více by se v tomto 
případě měly využívat pracovní schůze, adresná písemnost zaslána každému pracovníkovi, 
kde by byl seznámen se stávajícími výhodami a upozorněn o zavedení nové zaměstnanecké 
výhody. 

Společnosti respektující rozdíly v preferencích zaměstnanců obvykle nabízejí 
volitelný systém zaměstnaneckých výhod, nebo jejich bloků. Nazývá se to systém 
kafetéria, kdy zaměstnanec má možnost výběru takové zaměstnanecké výhody, nebo 
takový soubor výhod, které jsou pro něj podle jeho uvážení nejvhodnější. Tento výběr 
má možnost kdykoliv změnit, nebo zrušit. 

4.4 Metody získávání dat o motivaci  

Průzkum motivační struktury zaměstnanců respektují obecné teorie pracovní 
motivace a jsou jedním ze základních kroků při tvorbě motivačního programu společnosti. 
Odborná literatura uvádí celou řadu metod těchto průzkumů, jakou jsou standardizované 
pozorování, strukturovaný rozhovor, dotazník a experiment. Pro zjištění informací o stavu 
motivace zaměstnanců ve společnosti jsem si zvolil metodu dotazníkového průzkumu mezi 
zaměstnanci. Tuto metodu dotazníku jsem si vybral z důvodu nízké nákladovosti, časové 
úspoře a vysoké vypovídací hodnotě odpovědí, které zaznamenali sami zaměstnanci 
v anonymním prostředí.  
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5 Charakteristika společnosti 

Společnost Pittsburgh Corning ČR s.r.o. se sídlem v IP Verne, Průmyslová čp. 3, 
Klášterec nad Ohří je dceřinou společností Pittsburgh Corning Corp. 800 Presque Isle 
Dr. Pittsburgh, která byla založena v roce 1958. Klášterecká dceřiná společnost byla 
založena v roce 2002, kdy po vybudování nejmodernější technologií, otevřela závod 
v průmyslové zóně IP Verne u obce Klášterec nad Ohří. Společnost Pittsburgh Corning 
je jediná společnost, která vyrábí tepelnou izolaci z pěnového skla „Foamglas“, na což 
vlastní patent. Tato izolace se používá ve všech oborech průmyslu, stavebnictví a dokonce 
je používána NASA při konstrukci raketoplánů. 

Ve společnosti pracuje v současné době 200 dělníků a 40 THP zaměstnanců, tedy 
celkem 240 zaměstnanců. 

5.1 Motivační systém společnosti 

Ve společnosti je dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu 
jakosti podle získaného certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Jsou specifikovány 
nároky, které organizace používá pro vnitřní použití, certifikaci nebo pro smluvní účely 
s dodavateli a zákazníky. Současně jde o proces trvalého zlepšování systému managementu 
jakosti. Společnost má dobře propracován systém motivování zaměstnanců a klade velký 
důraz na důležitost lidských zdrojů. Svým zaměstnancům nabízí četné množství vnějších 
motivačních prostředků – podnikových výhod. Usiluje o to, aby svým zaměstnancům 
vytvořila nejlepší pracovní podmínky pro výkon jejich práce. Tyto podmínky, výhody, 
mzdy a odměny jsou ustanoveny v kolektivní smlouvě uzavřené mezi společností 
a odborovou organizací. Ve společnosti jsou pravidelně prováděny hodnotící pohovory, 
které jsou vyhodnocovány a jejich výsledky využívány ke zlepšení motivace k pracovnímu 
výkonu. Společnost se stará o rozšiřování, zvyšování a prohlubování kvalifikace svých 
zaměstnanců školeními, zaškolováním nových zaměstnanců apod. Školení je buď povinné, 
které jsou určené v zákonech, nebo je také může nařídit vedoucí pracovník, pokud to uzná 
za nezbytné. Školení si může zaměstnanec zvolit také sám dobrovolně, pokud se týká jeho 
výkonu povolání a bude sloužit k prohloubení jeho znalostí a dovedností potřebných 
k výkonu jeho práce. 

Podle informací získaných od vedení společnosti i zaměstnanců bylo zjištěno, 
že motivační program se během let vyvíjel a rozšiřoval. Vedení společnosti provádělo 
zhodnocení výsledků společnosti a v návaznosti na to se rozhodovali, jestli je potřeba 
motivační program upravit. Jelikož hospodářské výsledky společnosti jsou i přes 
probíhající světovou ekonomickou krizi v kladných číslech, ponechalo vedení motivační 
program na stejné úrovni. Toto rozhodnutí učinili také z toho důvodu, aby zaměstnanci 
byli pořád dobře motivováni a v době krize neklesal jejich pracovní výkon. 
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5.1.1 Mzdový systém 

Finanční ohodnocení výsledků práce zaměstnance tvoří mzda, která se skládá 
z pevné a pohyblivé části. Měsíční plat jako pevný základ pro ohodnocení práce 
se v podniku využívá u technicko-hospodářských pracovníků, zatímco u většiny dělníků 
tvoří základ časová mzda. Pevná mzda z hlediska zaměstnance znamená uspokojení 
potřeby jistoty výdělku. Z pohyblivých částí mzdy společnost využívá prémií, osobního 
ohodnocení, příplatků za práci v noci a odměn. 

Tyto složky jsou pro pracovníky hodně motivující, protože pro jejich získání 
je nutné odvádět kvalitnější práci. Pevné i pohyblivé části mzdy jsou stanoveny 
v platových výměrech. Pevná část mzdy tvoří 75% a 25% tvoří pohyblivá část, která záleží 
na kvalitě odvedené práce a na pracovním chování zaměstnance. Zaměstnancům se vyplácí 
prémie na základě předem určených plánů, které jsou odlišné pro každé oddělení. Určeny 
jsou procentuální sazbou, a jestliže je plán splněn, jsou vypláceny každý měsíc. Výrobní 
dělníci a pracovníci v pneuservise mají prémie stanoveny procentuální částkou ze základu 
své mzdy. Výši prémií za každý měsíc určuje výrobní manažer. V oblasti pohyblivé části 
mzdy jsou vypláceny odměny v případě návrhu a uplatnění zlepšovacího návrhu, v menší 
nemocnosti a úrazovosti, dále jsou ve společnosti sledovány výkony jednotlivých 
zaměstnanců a na základě těchto výsledků jsou finančně odměňováni zaměstnanci měsíce 
a zaměstnanec roku. Dále se společnost v kolektivní smlouvě zavázala vyplácet prémiové 
13. platy, u kterých je jejich výše závislá na ekonomických výsledcích společnosti. 

Mzdový příplatek za práci přesčas je vyplácen ve výši 25 % průměrného výdělku, 
čímž se rozumí průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. Společnost může na základě 
dohody poskytnout zaměstnanci náhradní volno, a to za 1 hodinu práce přesčas 1 hodinu 
náhradního volna. Za práci ve svátek zaměstnanci přísluší příplatek ve výši 100 % 
průměrného výdělku, pokud za tuto práci ve svátek nečerpal náhradní volno. Příplatky 
za práci v noci v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin jsou stanoveny na 10% průměrného 
výdělku. Příplatky za práci vykonávanou ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí jsou 
stanoveny na 10% průměrného výdělku.  

5.1.2 Zaměstnanecké výhody 

Společnost využívá zaměstnanecké výhody jako motivační nástroj za účelem 
podpory v oblasti zdraví, životosprávy, zaměstnaneckých vztahů a za věrnost firmě, a to 
formou poskytnutí těchto benefitů: 

• příspěvky na očkování proti chřipce; 

• poukázky na vitamíny v hodnotě 500,- Kč na rok; 

• příspěvek na důchodové připojištění, který je ve výši 3% z hrubé mzdy 
zaměstnance; 

• příspěvek na stravu, kdy společnosti přispívá 50% finanční hodnoty jídla 
ve vlastní jídelně; 

• příspěvky na sportovní akce, kdy z fondu určeného na tyto akce jsou hrazeny 
poplatky za tělocvičnu, kurty aj.; 
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• příspěvky na společenské akce jako jsou plesy aj., 

• příspěvky na dovolenou a dětskou rekreaci; 

• příspěvky, nebo uhrazení celého školení nebo kurz v rámci využití 
ve společnosti (např. jeřábnický kurz, vazačský kurz, aj.; 

• na pracovišti mají zaměstnanci zdarma stálý přísun nealkoholických nápojů 
pomocí automatů; 

• společnost poskytuje nad rámec povinnosti ochranné pomůcky a pracovní 
oblečení, např. zimní spodní prádlo, přikrývky hlavy, různé druhy rukavic. 

5.2 Dotazníkový průzkum 

Pro analýzu pracovní motivace zaměstnanců byl po dohodě s jednatelem 
společnosti použit jednoduchý dotazník vlastního návrhu a je součástí této práce jako 
příloha č. 1. V úvodu jsem zaměstnance oslovil a seznámil je s důvodem předložení a se 
způsobem vyplnění dotazníku. Ten obsahuje 26 otázek, na které měli zaměstnanci 
jednoduše odpovědět. Pro dotazníkové šetření byli, po dohodě s vedením společnosti, 
vybráni dělníci zařazení do pracovních směn a jejich vedoucí. Bylo rozdáno celkem 
50 dotazníků. Díky dobré spolupráci vedoucích se mi vrátily všechny dotazníky, které byly 
vyplněné podle pokynů. Dotazník je zaměřen na zjištění úrovně pracovního prostředí, 
pracovních podmínek, informovanosti, komunikace, pracovních vztahů, spokojenosti 
se zaměstnáním, i na rozeznání preferovaných zaměstnaneckých výhod, potřeb a hodnot 
zaměstnanců. Na konci dotazníku byly umístěny otázky, zjišťující demografické údaje – 
pohlaví, věk a vzdělání dotázaných. 

5.2.1  Výsledky dotazníkového průzkumu 

V této části je provedena analýza dat získaných z dotazníků, pro větší přehlednost 
jsou výsledky znázorněny v tabulkách a grafech zpracovaných v počítačovém programu 
Microsoft EXCEL.  

Otázky jsou hodnoceny jednotlivě s vyobrazením výsledků v grafu. Hodnoty 
odpovědí k jednotlivým otázkám jsou uvedeny v tabulkách v přílohách práce. 

Otázka č. 1: Rozumíte všem úkolům, které jsou na Vás kladeny? 

V této otázce bylo zjištěno, že naprostá většina dotázaných zaměstnanců jsou 
dobře instruováni a zaškoleni na pracovní činnost. Stále je zde ale dost těch, kteří si myslí, 
že v některých případech jsou pokyny nadřízených málo srozumitelné. Výsledky jsou 
patrné viz Graf 1 a tabulka I v příloze č. 2. 
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Graf 1: Rozumíte všem úkolům, které jsou na Vás kladeny? 

 

Otázka č. 2: Považujete svou práci za zajímavou? 

Z této otázky vyplynulo, že naprostá většina dotázaných 86% považuje svou práci 
za zajímavou a tudíž je jejich pracovní nálada na vysoké úrovni. Je zajímavá skutečnost, že 
v této otázce odpověděly kladně všechny ženy. Výsledky jsou patrné viz Graf 2 a tabulka 
II v příloze č. 2. 

Graf 2: Považujete svou práci za zajímavou? 

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že práce na Vašem pracovišti je dobře organizována? 

Otázka č. 3 byla zaměřena na organizaci práce na pracovišti, čímž bylo zjištěno, 
jak dobře vedoucí a management řídí organizaci práce na pracovištích. Z výsledků 
vyplývá, že 86% dotázaných si myslí, že práce na pracovišti je dobře organizována, 
ale 14% zaměstnanců si pořád myslí, že jsou možnosti, jak organizaci práce zlepšit. 
Výsledky jsou patrné viz Graf 3 a tabulka III v příloze č. 2. 

Graf 3: Myslíte si, že práce na Vašem pracovišti je dobře organizována? 

 



František Švandrlík: Motivace zaměstnanců 

2010 24

Otázka č. 4: Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště (pracovními a ochrannými 

pomůckami)? 

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že naprostá většina dotázaných je spokojena 
s vybavením pracoviště a s úrovní vybavení pracovními a ochrannými pomůckami. 
Výsledky jsou patrné viz. Graf 4 a tabulka IV v příloze č. 2. 

Graf 4: Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště? 

 

Otázka č. 5: Kdyby jste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) byste 

toho? 

Na tuto otázku jednoznačně záporně odpovědělo 34% dotázaných. Přesná 
polovina z nich si není zcela jistá, nebo o tom nepřemýšlela. Těch, kteří by tuto možnost 
jednoznačně využili, je pouze 16% a jsou to většinou středoškolsky maturitně vzdělaní. 
Viz Graf 5 a tabulka VI v příloze č. 2. 

Graf 5: Kdyby jste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) byste toho? 

 

Otázka č. 6: Jak hodnotíte komunikaci a pracovní vztahy na pracovišti mezi 

zaměstnanci a přímými nadřízenými? 

Jak je patrné z odpovědí na tuto otázku, naprostá většina dotázaných vnímá 
komunikaci a vztahy mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými kladně, což je důležité pro 
dobré pracovní podmínky a subjektivní pocit zaměstnanců. Viz. Graf 6 a tabulka VII 
v příloze č. 2. 
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Graf 6: Jak hodnotíte komunikaci a pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými? 

 

Otázka č. 7: Jste spokojený(á) se zaměstnaneckými vztahy na Vašem pracovišti? 

Vztahy mezi zaměstnanci jsou ve společnosti na velmi dobré úrovni, což potvrdilo 
76% dotázaných. Viz Graf 7 a tabulka VIII v příloze č. 2. 

Graf 7: Jste spokojený(á) se zaměstnaneckými vztahy na Vašem pracovišti? 

 

Otázka č. 8: Myslíte si, že jste dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách, 

které můžete využívat? 

V této odpovědi je patrné, že informovanost o zaměstnaneckých výhodách 
ve společnosti je na špatné úrovni. O něco více než polovina dotázaných si myslí, že je 
v této oblasti špatně zvolený přístup k zaměstnancům. Viz  a tabulka X v příloze č. 3. 

Graf 8 a tabulka X v příloze č. 3. 
Graf 8: Myslíte si, že jste dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách, které můžete využívat? 
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Otázka č. 9: Připadají Vám zaměstnanecké výhody dostatečné? 

Z odpovědí na tuto otázku jednoznačně vyplývá nespokojenost dotázaných 
s množstvím nabízených zaměstnaneckých výhod poskytovaných společností. Viz Graf 9 
a tabulka XI v příloze č. 3. 

Graf 9: Připadají Vám zaměstnanecké výhody dostatečné? 

 

Otázka č. 10: Jste spokojen(a) s výší mzdy, je úměrná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

Spokojenost s výší mzdy s přihlédnutím ke kvalifikaci a pracovnímu úsilí 
dotázaných je mírně nadprůměrná. I tak je dost těch, kteří si myslí, že by měli být 
ohodnoceni lépe. Viz Graf 10 a tabulka XV v příloze č. 4. 

Graf 10: Jste spokojen(a) s výší mzdy, je úměrná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

 

Otázka č. 11: Máte možnost profesního postupu v podniku? 

Naprostá většina dotázaných, přesně 70% se domnívá, že není možnost profesního 
růstu ve společnosti, nebo nejsou dostatečně o této možnosti informováni. V této skupině 
jsou hlavně zaměstnanci základního vzdělání, nebo středoškolského bez maturity. Viz Graf 
11 a tabulka XII v příloze č. 3. 
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Graf 11: Máte možnost profesního postupu v podniku? 

 

Otázka č. 12: Máte možnost účastnit se školení? 

Při odpovědích na tuto otázku dotázaní projevili, že jim společnost umožňuje 
účastnit se školení, které je také zahrnuto do zaměstnaneckých výhod poskytovaných 
společností. Viz Graf 12 a tabulka č. XIII v příloze č. 3. 

Graf 12: Máte možnost účastnit se školení? 

 

Otázka č. 13: Jste spokojen(a) s Vaší pracovní dobou? 

Spokojenost s pracovní dobou vyjádřilo 80% dotázaných a jen 20% 
by požadovalo úpravu pracovní doby. Viz Graf 13 a tabulka IX v příloze č. 2. 

Graf 13: Jste spokojen(a) s Vaší pracovní dobou? 

 

Otázka č.14: Domníváte se, že vyšší pracovní výkon by Vám přinesl vyšší odměnu? 

V této otázce jednoznačně vyplynulo, že zvýšený pracovní výkon dotazovaných 
by podle nich nebyl, ze strany nadřízených a společnosti, dostatečně ohodnocen. Viz Graf 
14 a tabulka XVI v příloze č. 4. 
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Graf 14: Domníváte se, že vyšší pracovní výkon by Vám přinesl vyšší odměnu? 

 

Otázka č. 15: Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší 

společnosti? 

Jak ukazují výsledky z tabulky, téměř polovina dotázaných je dostatečně 
informována o systému odměňování ve společnosti. Druhá polovina si myslí, že je 
informována jen málo, nebo systém odměňování neznají. Viz. Graf 15 a tabulka XVII 
v příloze č. 4. 

Graf 15: Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší společnosti? 

 

Otázka č. 16: Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? 

Z odpovědí na tuto otázku bylo zjištěno, že dotázaní by nejvíce uvítali 
k současným poskytovaným zaměstnaneckým výhodám další a to hlavně příspěvek 
na životní pojištění a pojištění v důsledku nemoci, příspěvek na vzdělání nebo na dopravu. 
Další skoro třetina dotázaných uvedla další jiné výhody, které by mohly být společností 
poskytovány. Viz. Graf 16 a tabulka XIV v příloze č. 3. 
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Graf 16: Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? 

 

Otázka č. 17: Myslíte si, že máte jistotu pracovního místa v podniku? 

Z výsledků na tuto otázku jasně vyplývá, že dotazovaní si nejsou s jistotou svého 
pracovního místa vůbec jisti. Jen malá část 22% považuje své pracovní místo za jisté. 
Nejvíce mají obavy o své místo zaměstnanci se základním vzděláním. Viz. Graf 17 
a tabulka V v příloze č. 2. 

Graf 17: Myslíte si, že máte jistotu pracovního místa v podniku? 

 

Otázka č. 18: Jsou odměny na Vašem pracovišti rozdělovány objektivně? 

Z odpovědí vyplývá, že naprostá většina dotázaných si myslí o systému 
rozdělování odměn, jako o dobře nastaveném a uplatňovaném systému. Jen malá část, 
vzhledem k počtu dotázaných si myslí, že systém rozdělování odměn není spravedlivý. 
Viz. Graf 18 a tabulka XVIII v příloze č. 4. 

Graf 18: Jsou odměny na Vašem pracovišti rozdělovány objektivně? 
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Otázka č. 19: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je na Vás ze strany 

nadřízených vyvíjen větší tlak? 

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že zaměstnanci vnímají světovou 
ekonomickou krizi a z toho důvodu také v zaměstnání pociťují každou změnu. Je patrné, 
že ve společnosti vnímají zvýšený tlak ze strany nadřízených a přiřaďují to k probíhající 
ekonomické krizi. Viz. Graf 19 a tabulka XIX v příloze č. 5. 
Graf 19: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je na Vás ze strany nadřízených vyvíjen větší tlak? 

 

Otázka č. 20: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, byla Vám snížena 

mzda, nebo jiné finanční ohodnocení? 

Naprostá většina dotázaných odpověděla, že v důsledku probíhající ekonomické 
krizi jim nebyla snížena mzda, nebo jiné finanční ohodnocení. Viz. Graf 20 a tabulka XX 
v příloze č. 5. 

Graf 20: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, byla Vám snížena mzda, nebo jiné finanční 
ohodnocení? 

 

Otázka č. 21: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, pocítili jste od 

nadřízených tlak na Váš pracovní výkon více než dříve? 

Na tuto otázku byly odpovědi přibližně stejné, jako u otázky č. 19, kdy dotázaní 
ve větší míře nepociťují tlak ze strany nadřízených na jejich pracovní výkon, jelikož by se 
měli vypořádat s probíhající světovou ekonomickou krizí. Viz. Graf 21 a tabulka XXI 
v příloze č. 5. 
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Graf 21: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, pocítili jste od nadřízených tlak na Váš pracovní 
výkon více než dříve? 

 

Otázka č. 22: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je po Vás od vedení 

požadována práce navíc? 

Naprostá většina dotázaných uvedla, že po nich není od nadřízených požadována 
práce navíc v souvislosti s ekonomickou krizí, což má určitě dobrý vliv na jejich pracovní 
vytížení a pracovní morálku. Viz. Graf 22 a tabulka XXII v příloze č. 5. 

Graf 22: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je po Vás od vedení požadována práce navíc? 

 

Otázka č. 23: Váš věk? 

Většina dotázaných byla ve věku 18-30 let, druhou nejpočetnější skupinou jsou 
zaměstnanci ve věku 31-40 let. Z toho je patrné, že společnost má poměrně mladý pracovní 
kolektiv, kde je možnost využití potenciálu mladého ducha a chuti do práce. Viz. Graf 23 
a tabulka XXIII v příloze č. 6. 

Graf 23: Váš věk? 
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Otázka č. 24: Pohlaví? 

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že větší část zaměstnanců jsou muži, což 
je dáno tím, že společnost se zabývá strojní výrobou spojenou s fyzicky náročnými 
pracovními požadavky. Viz. Graf 24 a tabulka XXIV v příloze č. 6. 

Graf 24: Pohlaví? 

 

Otázka č. 25: Nejvyšší dosažené vzdělání? 

Naprostá většina dotázaných má střední vzdělání bez maturity, nebo s maturitou, 
což je dáno potřebou vzdělaných zaměstnanců ve výrobě, kde jsou používány 
nejmodernější stroje a přístroje. Vysokoškolské vzdělání mají zaměstnanci v řídících 
funkcích. Viz. Graf 25 a tabulka XXV v příloze č. 6. 

Graf 25: Nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Otázka č. 26: Jak dlouho jste zaměstnán(a) ve společnosti? 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost spustila výrobu před osmi lety, je skladba 
zaměstnanců s délkou zaměstnání nad 10 let nulová. S přihlédnutím k tomu, že v začátcích 
ve společnosti pracovalo mnohem méně zaměstnanců, než v současnosti, je patrné, 
že největší počet jich je ve skupině s dobou zaměstnání od 1-5 let. Viz. Graf 26 a tabulka 
XXVI v příloze č. 6. 
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Graf 26: Jak dlouho jste zaměstnán(a) ve společnosti? 

 

5.2.2 Shrnutí výsledků dotazníků a doporučení 

Z vyplněných dotazníků jsem zjistil několik skutečností, týkajících se motivace 
a systému odměňování ve společnosti Pittsburgh Corning ČR s.r.o. 

Naprostá většina zaměstnanců je dostatečně proškolena a vedena svými 
nadřízenými tak, že dobře rozumí své práci a svým úkolům. Díky tomuto považují svou 
práci za zajímavou. Z toho vyplývá, že systém zaučení a následného školení je ve 
společnosti dobře nastaven.  

Také s organizací práce je větší část zaměstnanců spokojena, stejně jako 
s vybavením pracoviště pracovními a ochrannými prostředky, které jsou zaměstnancům 
poskytovány společností nad rámec povinností. Zde je ale pořád určitá část zaměstnanců, 
která si myslí, že organizace práce je možná změnit k lepšímu.  

Zaměstnanecké vztahy na pracovištích mezi zaměstnanci jsou na velmi dobré 
úrovni a také komunikaci s nadřízenými vnímají zaměstnanci jako velmi dobrou. I přes 
tyto skutečnosti je jen polovina dotázaných pevně rozhodnuto své zaměstnání neměnit. 
Třetina dotázaných by byla ochotna své zaměstnání změnit, nebo by o tom alespoň 
uvažovali.  

Úroveň informovanosti o zaměstnaneckých výhodách ve společnosti je na malé 
úrovni a možná proto zaměstnancům připadá jejich nabídka nedostatečná. Zaměstnanci by 
rádi rozšířili možnost využití zaměstnaneckých výhod o další a to hlavně v podobě 
příspěvku na životní pojištění a pojištění v důsledku nemoci a příspěvku na dopravu. Další 
část dotázaných by využila možnosti příspěvku na vzdělání. 

S výší své mzdy je spokojeno 60% dotázaných, zatímco zbývající občas uvažují 
nad tím, zda by za své výkony a kvalifikaci neměli být odměňováni lépe. Naopak o mnoho 
lépe hodnotí systém rozdělování odměn, který hodnotí jako spravedlivý. 

Jako nedostačující pociťují dotázaní možnost profesního růstu ve společnosti 
a jistotu svého pracovního místa, což lze připsat probíhající světové ekonomické krizi 
a velké nezaměstnanosti v regionu, kde je velká poptávka po pracovním místě. 

Největší spokojenost a kladné odpovědi zaznamenali dotázaní v případech otázek 
týkajících se probíhající světové ekonomické krize. Zde zaměstnanci nepociťují ze strany 
svých nadřízených a tím i společnosti, zvýšený tlak jak na ně, tak na jejich pracovní 
výkony. Společnosti ve zvětšené míře po zaměstnancích nepožaduje práci navíc 
a probíhající krize se nepromítla do snižování mezd zaměstnanců. Toto je možné připsat 
dobrému vedení společnosti, které zvládá nástrahy ekonomické krize. 
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5.2.3 Návrhy a doporučení 

Na základě nedostatků motivačního systému zjištěných dotazníkovým 
průzkumem ve společnosti Pittsburgh Corning s.r.o. navrhuji následující opatření: 

• provést analýzu všech pracovních postupů ve výrobním procesu se zaměřením 
na organizaci práce a zjištění nedostatků v této oblasti. Dále bych navrhoval 
možnost uplatnit názory a návrhy od zaměstnanců, kteří pracují ve výrobním 
procesu, kteří by měli zájem na zlepšení organizace práce s vyhlášením např. 
soutěže nebo s motivací mimořádné odměny pro nejlepší návrh, který se uplatní 
v praxi; 

• vzhledem k výsledům v zaměstnaneckých vztazích a nejistým pocitem 
zaměstnanců se svými pracovními místy, bych navrhoval dodat větší jistotu 
prostřednictvím přímých nadřízených, kteří by svým přístupem měli zaměstnance 
v tomto ohledu uklidnit a motivovat je tak, aby pochopili, že pokud budou plnit 
své pracovní povinnosti podle požadavků, nemusí se bát o své pracovní místo. 
Dobré prostředí prospívá k pracovní pohodě a ta přispívá i ke zvýšení 
efektivnosti. Pracovní vztahy jsou velice důležité, jelikož ovlivňují celkovou 
atmosféru ve společnosti a ovlivňuje chování zaměstnanců. Podle mého názoru 
by vedoucí pracovníci měli svým podřízeným naslouchat, snažit se jim 
porozumět, netrestat jejich otevřené názory a projevovat jim uznání. Navrhuji, 
aby se komunikace mezi nadřízenými a jejich podřízenými v podniku zlepšila, 
neboť kvalitní práce nadřízeného má přímý vliv na kvalitní práci podřízených. 
Častější porady se zaměstnanci, kde by bez obav mohli říct svůj názor, aby mohly 
vyřešit vzniklé problémy. Dále bych navrhoval, aby byl management více 
aktivní, co se týče organizování společenských akcí pro zaměstnance, kde 
se utužují osobní vztahy a opadá zde pracovní nervozita; 

• nejhoršími výsledky v dotazníkové anketě se ukázala být informovanost 
zaměstnanců o systému zaměstnaneckých výhod. Společnost využívá pouze 
nástěnek, což se projevuje jako nedostatečná forma prezentace. Je zapotřebí 
si více zaměřit na osobní jednání se zaměstnanci pomocí přímých nadřízených 
a upravit formu přenosu informací k nim. Nejjednodušší se mi jeví třeba letáková 
akce, kde by si při vstupu na bráně mohl každý zaměstnanec převzít leták 
s přesnými informacemi o systému zaměstnaneckých výhod, dosažitelnosti 
jednotlivých výhod a podmínek pro jejich získání. Další vhodný způsob by mohly 
být již výše navrhované častější porady jak s přímými nadřízenými, tak s vyšším 
managementem, kde by odpovědná osoba informovala o systému 
zaměstnaneckých výhod a rovnou formou diskuse můžou být zodpovězeny 
otázky, které vedly ke špatným výsledkům v dotazníkovém průzkumu  

• další oblastí, kde je možné provést změny k lepšímu je rozšíření 
zaměstnaneckých výhod formou příspěvků, kdy největší poptávka zaměstnanců 
je příspěvek na životní pojištění a pojištění v důsledku nemoci a příspěvek 
na vzdělání. Především v příspěvku na vzdělání vidím silnou motivační sílu a pro 
společnost to přinese výhody v podobě kvalitnější a kvalifikovanější pracovní 
síle; 
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• největší motivací všech zaměstnanců je samozřejmě odměna za provedenou 
práci, tedy mzda. S výší své mzdy bylo spokojeno 60% dotázaných, což je sice 
poměrně vysoká hodnota, ale stále je zde dost těch, kteří si myslí, že nejsou 
odměňováni dostatečně. Z tohoto důvodu bych navrhoval zpracování řádu prémií 
a mimořádných odměn, v němž by byla pevně stanovena možnost diferenciace, 
která by odrážela skutečný pracovní výkon, a tím měli zaměstnanci možnost 
přímo ovlivnit výši své mzdy. Plošné zvýšení mezd by pro společnost znamenalo 
velké finanční náklady a to v době ekonomické krize, kdy je potřeba 
co nejnižších nákladů, není možné; 

• v možnosti kariérového postupu při zvyšování kvalifikace podle výsledků 
dotazníku nevěří téměř tři čtvrtiny dotazovaných. Management by se měl pokusit 
o návrh projektu kariérového růstu. Tento projekt by měl být sestaven tak, aby 
vybrané účastníky cíleně motivoval k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji, ke 
zvyšování jejich kompetencí, dovedností, znalostí, počítačové gramotnosti 
či sebevědomí. Zakončení by mělo být ověřeno zkouškou a musí následovat 
finanční či jiná odměna, jedině tak dojde k předem jasně definovaným cílům 
a motivaci. 
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6 Závěr 

Oblast odměňování a pracovní motivace je složitou oblastí, jelikož lidé jsou 
komplikovanými osobnostmi a protože každý člověk je individualita. Proto není možné 
najít univerzální metodu, která bude účinná na všechny. Zahrnuje jak hmotné odměňování 
různých forem, tak nehmotné formy typu pochvaly či uznání. Pro dosažení podnikových 
cílů je důležité mít dobře motivované zaměstnance se správnými dovednostmi a znalostmi 
na správných místech a ve správném čase. 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza současného odměňování a motivace ve 
společnosti Pittsburgh Corning ČR s.r.o. a navrhnout opatření ke zlepšení tohoto systému. 
Pro zjištění postojů zaměstnanců k motivačnímu systému společnosti jsem zvolil 
dotazníkový průzkum. Na základě výsledků jsem se snažil navrhnout takové úpravy 
stávajícího systému odměňování, které by zvýšily motivaci zaměstnanců k pracovním 
výkonům a také jejich spokojenost ve společnosti i s přihlédnutím na probíhající světovou 
ekonomickou krizi. 

Studiem odborné literatury a internetových portálů zabývajících 
se personalistikou, managementem a motivací, jsem získal potřebné znalosti pro 
vypracování teoretické části, ve které jsem se zaměřil především na motivaci 
a odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké výhody. 

Za dobu fungování společnost dokázala sestavit motivační systém, který zahrnuje 
důležité faktory motivování zaměstnanců. Byl zjištěn stav motivačního programu v období 
před světovou ekonomickou krizí a byl zjištěn stav motivačního programu v současné 
době. Bylo zjištěno, že díky dobré výrobní a obchodní strategii byla společnost zasažena 
ekonomickou krizí jen nepatrně. Jelikož management společnosti zjistil, že zachování 
motivačního programu nebude mít vliv na hospodářský výsledek společnosti, rozhodl 
neomezovat motivační program pro své zaměstnance. Dále tedy i v době probíhající 
ekonomické krize nabízí v rámci systému odměňování finanční i nefinanční odměny. Slabé 
místo je ale v nedokonalé informovanosti zaměstnanců o možnostech motivačního systému 
a také v dlouhodobé motivaci, která by zaměstnance motivovala k setrvání ve společnosti 
a k jejich jistotě s pracovním místem. 

K tomu je zapotřebí zkvalitnit systém organizace práce, zlepšit systém 
komunikace mezi nadřízenými a podřízenými a mezi spolupracovníky, aby na pracovištích 
nedocházelo k případným nedorozuměním a konfliktům. V rámci profesního a osobního 
rozvoje svých zaměstnanců by firma měla nabídnout větší možnost profesního postupu 
na základě rozšíření vzdělání či zvyšování kvalifikace. 

V úvodu mé bakalářské práce jsem si stanovil cíl, jak zlepšit myšlení 
zaměstnanců, aby došlo k lepší motivaci jejich pracovní výkonnosti a spokojenosti 
ve společnosti. Myslím, že se mi podařilo tohoto cíle dosáhnout. I když nebyly zjištěny 
zásadní problémy v motivačním systému, je pořád co zlepšovat. Společnost je i vzhledem 
k probíhající ekonomické krizi dobře fungující organizací s dobře vypracovaným 
motivačním programem a zaměstnanci jsou zde spokojeni. 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK 
Vážený pane (paní), 

jsem studentem 4. ročníku Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské–Technické 
univerzity v Ostravě. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který 
bude součástí mé bakalářské práce se zaměřením na motivaci zaměstnanců.   

Cílem tohoto dotazníku je zjištění a vyhodnocení motivačních faktorů a dále 
návrh řešení, jak zlepšit Vaší motivaci v zaměstnání. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je zcela dobrovolné. U každé odpovědi 
označte odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu ke spolupráci. 

        František Švandrlík 

1. Rozumíte všem úkolům, které jsou na Vás kladeny? 

 ano   jak kdy  málo kdy  ne 

2. Považujete svou práci za zajímavou?  

 ano   ne 

3. Myslíte si, že práce na Vašem pracovišti je dobře organizována? 

 ano   ne 

4. Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště (pracovními a ochrannými pomůckami)?  

 ano   ne 

5. Kdyby jste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) byste toho?  

 ano   nevím, nepřemýšlel(a) jsem o tom   ne 

6. Jak hodnotíte komunikaci a pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a 
přímými nadřízenými?  

 dobré  částečně dobré  špatné 

7. Jste spokojený(á) se zaměstnaneckými vztahy na Vašem pracovišti? 

 ano   ne 

8. Myslíte, že jste dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách, které můžete 
využívat? 

 ano   ne 

9. Připadají Vám zaměstnanecké výhody dostatečné?  

 ano   ne 



 

 

10. Jste spokojen(a) s výší mzdy, je úměrná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

 ano   ne 

11. Máte možnost profesního postupu v podniku? 

 ano   ne 

12. Máte možnost účastnit se školení? 

 ano   ne 

13. Jste spokojen(a) s Vaší pracovní dobou? 

 ano   ne 

14. Domníváte se, že vyšší pracovní výkon by Vám přinesl vyšší odměnu? 

 ano   ne 

15. Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší společnosti? 

 ano   ne   málo 

16. Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? (označte max. 2 možnosti)  

 příspěvek na dopravu 

 příspěvek na životní pojištění a pojištění v důsledku nemoci 

 příspěvek na vitamíny a očkování                                                  

 příspěvek na vzdělání (úhrada školného při studiu na škole)  

 jiné……………………………………………………………….. 

17. Myslíte si, že máte jistotu pracovního místa v podniku? 

 ano    ne 

18. Jsou odměny na Vašem pracovišti rozdělovány objektivně? 

 ano    ne 

19. Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je na Vás ze strany nadřízených 
vyvíjen větší tlak? 

 ano    ne 

20. Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, byla Vám snížena mzda, nebo 
jiné finanční ohodnocení? 

 ano    ne 

21. Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, pocítili jste od nadřízených tlak 
na Váš pracovní výkon více než dříve? 

 ano    ne 

22. Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je po Vás od vedení požadována 
práce navíc? 

 ano    ne 



 

 

23. Váš věk 

 18 – 30  31-40 let  41-50 let  51 – 60  61 a více 

24. Pohlaví  

 žena   muž 

25. Nejvyšší dosažené vzdělání  

 základní     střední bez maturity   

 střední s maturitou    vysokoškolské 

26. Jak dlouho jste zaměstnán(a) ve společnosti? 

 do 1 roku   1- 5 let  6 - 10 let  nad 10 let 



 

 

Příloha č. 2 Tabulky k otázkám hodnocení pracovního místa 
Tabulka I: Rozumíte všem úkolům, které jsou na Vás kladeny? 

 Σ % 
Ano 34 68,00 
Jak kdy 15 30,00 
Málo kdy 1 2,00 
Ne 0 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka II: Považujete svou práci za zajímavou 
  Σ % 
Ano 43 86,00 
Ne 7 14,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka III: Myslíte si, že práce na Vašem pracovišti je dobře organizována? 
  Σ % 
Ano 31 62,00 
Jak kdy 19 38,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka IV: Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště? 
  Σ % 
Ano 39 78,00 
Ne 11 22,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka V: Myslíte si, že máte jistotu pracovního místa v podniku? 
  Σ % 
Ano 11 22,00 
Ne 39 78,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka VI: Kdyby jste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) byste toho? 
  Σ % 
Ano 8 16,00 
Nevím 25 50,00 
Ne 17 34,00 



 

 

Tabulka VII: Jak hodnotíte komunikaci a pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a přímými 
nadřízenými? 

  Σ % 
Dobré 25 50,00 
Částečně dobré 21 42,00 
Špatné 4 8,00 

Tabulka VIII: Jste spokojený(á) se zaměstnaneckými vztahy na Vašem pracovišti? 
  Σ % 
Ano 38 76,00 
Ne 12 24,00 

Tabulka IX: Jste spokojen(a) s Vaší pracovní dobou? 
  Σ % 
Ano 40 80,00 
Ne 10 20,00 



 

 

Příloha č. 3 Tabulky k otázkám hodnotící systém zaměstnaneckých výhod 
Tabulka X: Myslíte si, že jste dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách, které můžete využívat? 

  Σ % 
Ano 24 48,00 
Ne 26 52,00 

Tabulka XI: Připadají Vám zaměstnanecké výhody dostatečné? 
  Σ % 
Ano 19 38,00 
Ne 31 62,00 

Tabulka XII: Máte možnost profesního postupu v podniku? 
  Σ % 
Ano 15 30,00 
Ne 35 70,00 

Tabulka XIII: Máte možnost účastnit se školení? 
  Σ % 
Ano 43 86,00 
Ne 7 14,00 

Tabulka XIV: Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? 
  Σ % 
Příspěvek na dopravu 12 24,00 
Příspěvek na životní pojištění a pojištění v důsledku 
nemoci 25 50,00 
Příspěvek na vitamíny a očkování 3 6,00 
Příspěvek na vzdělání 19 38,00 
Jiné 15 30,00 

. 



 

 

Příloha č. 4 Tabulky k otázkám hodnotící systém odměňování zaměstnanců 
Tabulka XV: Jste spokojen(a) s výší mzdy, je úměrná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

  Σ % 
Ano 30 60,00 
Ne 20 40,00 

. 

Tabulka XVI: Domníváte se, že vyšší pracovní výkon by Vám přinesl vyšší odměnu? 
  Σ % 
Ano 4 8,00 
Ne 46 92,00 

. 

Tabulka XVII: Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší společnosti? 
  Σ % 
Ano 24 48,00 
Ne 7 14,00 
Málo 19 38,00 

. 

Tabulka XVIII: Jsou odměny na Vašem pracovišti rozdělovány objektivně? 
  Σ % 
Ano 37 74,00 
Ne 13 26,00 



 

 

Příloha č. 5 Tabulky k otázkám hodnotící situaci v době ekonomické krize 
Tabulka XIX: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je na Vás ze strany nadřízených vyvíjen větší 

tlak? 
 Σ % 

Ano 18 36,00 
Ne 32 64,00 

Tabulka XX: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, byla Vám snížena mzda, nebo jiné finanční 
ohodnocení? 

  Σ % 
Ano 2 4,00 
Ne 48 96,00 

Tabulka XXI: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, pocítili jste od nadřízených tlak na Váš 
pracovní výkon více než dříve? 

  Σ % 
Ano 15 30,00 
Ne 35 70,00 

Tabulka XXII: Vzhledem k probíhající světové ekonomické krizi, je po Vás od vedení požadována práce 
navíc? 

  Σ % 
Ano 9 18,00 
Ne 41 82,00 

 



 

 

Příloha č. 6 Tabulky k demografickým otázkám 
Tabulka XXIII: Váš věk? 

  Σ % 
18-30 23 46,00 
31-40 19 38,00 
41-50 6 12,00 
51-60 2 4,00 
60 a více 0 0,00 

Tabulka XXIV: Pohlaví? 
  Σ % 
Žena 12 24,00 
Muž 38 76,00 

Tabulka XXV: Nejvyšší dosažené vzdělání? 
  Σ % 
Základní 3 6,00 
Střední bez maturity 22 44,00 
Střední s maturitou 20 40,00 
Vysokoškolské 5 10,00 

Tabulka XXVI: Jak dlouho jste zaměstnán(a) ve společnosti? 
  Σ % 
Do 1 roku 9 18,00 
1-5 let 35 70,00 
6-10 let 6 12,00 
Nad 10 let 0 0,00 
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